
Van Nellefabriek 

Uitzonderlijke universele waarde (OUV) 

Korte samenvatting 
(Dit is een, naar het Nederlands vertaalde samenvatting van de OUV, Ga voor de volledige beschrijving van het 
Werelderfgoed en de uitzonderlijke universele waarde ervan naar: https://whc.unesco.org/en/list/1441) 

De Van Nellefabriek, die in de jaren twintig van de vorige eeuw is ontworpen en gebouwd, is 
een voorbeeld van een zeer hoogstaande industriële architectuur. Het terrein omvat een 
complex van gebouwen bestaande uit verschillende fabrieken die zijn gebouwd langs een 
lange interne spoorweg en dicht bij verschillende transportwegen (kanalen, wegen, 
spoorlijnen). De hoofdgebouwen hebben een skelet van gewapend beton en de gevels bestaan 
hoofdzakelijk uit staal en glas, waarbij grootschalig gebruik is gemaakt van het principe van 
de gordijngevel. Dankzij de gemeenschappelijke doelstelling van de ondernemer en de 
architecten en bouwkundigen van het project is de Van Nellefabriek het toonbeeld van de 
ideale fabriek: open naar de buitenwereld, met vooruitstrevende werkruimten waarin het 
daglicht voor prettige werkomstandigheden zorgt. Het representeert een nieuw soort fabriek 
die een symbool is geworden van de modernistische en functionalistische cultuur van het 
interbellum. Tot slot getuigt de fabriek van de lange economische traditie van havens in 
Nederland door de verwerking van geïmporteerde consumptieproducten (koffie, thee, tabak) 
en de verkoop daarvan in Europa.  

Criterium (ii): In de Van Nellefabriek zijn technische en architectonische ideeën uit 
verschillende delen van Europa en Noord-Amerika in de vroege twintigste eeuw 
samengebracht en gebruikt. Zowel voor de industriële toepassing als voor het architectonische 
en esthetische resultaat was dat buitengewoon succesvol. Het complex vormt een bijzondere 
Nederlandse bijdrage aan het modernisme van het interbellum en is inmiddels uitgegroeid tot 
een emblematisch voorbeeld en een invloedrijke referentie in de hele wereld.  

Criterium (iv): In de context van de industriële architectuur in de eerste helft van de 
twintigste eeuw illustreert de Van Nellefabriek uitstekend de waarden van relaties met de 
omgeving, de rationele ordening van productiestromen en verzending via het nabijgelegen 
communicatienetwerk, maximaal invallend daglicht in de binnenruimten door brede 
toepassing van een glazen gordijngevel met metalen frames en open binnenruimten. Zo 
komen de waarden van helderheid, vloeiendheid en het openstellen van de industrie naar de 
buitenwereld tot uitdrukking.  

Integriteit 

Gedurende een lange industriële geschiedenis waarin dezelfde activiteit werd uitgeoefend, 
namelijk het industrieel verwerken en verpakken van voedsel, zijn de verschillende fabrieken 
en hun functionele relaties met de logistieke ruimten (opslag, verzending, transport) 
ongewijzigd gebleven. Het gebouwencomplex is behouden gebleven toen het perceel eind 
jaren negentig een economische herbestemming kreeg. Er wordt voldaan aan de voorwaarden 
van integriteit als het gaat om de samenstelling (locatie en inrichting van het terrein, 
functionele relaties, panoramische uitzichten enz.) en in architectonisch opzicht met 
betrekking tot de verschillende aspecten.  

Authenticiteit 

https://whc.unesco.org/en/list/1441


De herstructurering en restauratie die van 2000 tot 2006 om economische redenen heeft 
plaatsgevonden, is uitgevoerd op een terrein dat in het algemeen goed onderhouden was en 
sinds de oorspronkelijke bouw aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw niet was 
gereorganiseerd of omgebouwd. De werkzaamheden zijn met veel zorg uitgevoerd in het 
kader van een modelproject. De authenticiteit van het erfgoed is derhalve voldoende bewaard 
gebleven in alle aspecten en dat is duidelijk te zien voor de bezoekers en de nieuwe zakelijke 
gebruikers van de Van Nellefabriek.  
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